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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Pengawasan 

Kamus besar bahasa indonesia mendefenisikan istilah pengwasan berasal 

dari kata “ awas “ yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat 

sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberikan 

kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari 

apa yang diawali. 

Menurut Winardi, pengawasan adalah aktivitas yang dilaksanakan oleh 

pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil 

yang direncanakan. 

Menurut Basu Swasta, pengawasan merupakan fungsi yang menjamin 

bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. 

Menurut Komaruddin, pengawasan adalah berhubungan dengan 

perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan 

terhadap penyimpanan dan rencana yang berarti. 

Menurut Prayudi, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan 

pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa 

yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan. 

Menurut saiful anwar, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur 

pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat 

mencapai tuhuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. 
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Menurut M. Manullang pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan 

suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila 

perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dendan rencana. 

Menurut sarwoto yang di kutip Sujanto memberikan batasan bahwa 

pengawasan kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan 

terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang di kehendaki. 

Menurut Harold Koonz, yang dikutip oleh John Salinderho dikatan bahwa 

pengawasan adalah pengukuran dan pembetulan terhadap kegiatan para bawahan 

untuk menjamin bahwa apa yang terlaksana itu cocok dengan rencana, 

Jadi pengawana itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-cita 

dan rencana, memperlihatkan di mana ada penyimpanan yang negatif dan dengan 

menggerakkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-

penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana-rencana. Pengawasan 

pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan 

penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. 

2.2 Tujuan pengawasan 

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah 

perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi 

manajemen, mekanisme pengawasan didalam suatu organisasi memang mutlak 

diperlukan. 

Menurut Ranupandojo, tujuan dari pengawasan adalah mengusahakan agar 

perjalanan-perjalanan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau 

hasil yang dikehendaki.  
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Menurut Soekarno dalam Gouzali Saydam mengemukakan tujuan 

pengawasan antara lain sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan 

rencana; 

2) Untuk mengetahui apakah sesuatu kegiatan sudah sesuai dengan instuksi; 

3) Untuk mengetahui apakah kegiantan telah berjalan efisinsi; 

4) Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemaham-kelemahan dalam 

kegiatan; 

5) Untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan atau kegagalan 

ke arah perbaikan. 

Tujuan utama dari pengawasa adalah mengusahakan agar apa yang di 

rencanakan menhadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merelalisasi tujuan 

utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan 

pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui 

kelemahan-kelemahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan 

penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, 

baik pada waktuitu maupun waktu-waktu yang akan datang. 

2.3 Perinsip pengawasan 

Menurut George R.Terry dalam winardi mengemukakan bahwa prinsip 

pengawasan yang efektif membantu usaha-usaha kita untuk mengatur pelaksanaan 

yang direncanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut 

berlansung sesuai dengan rencana. 

Menurut Ulbert Silalahi prinsip-prinsip pengawasan adalah : 
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1) Pengawasan harus berlansung terus-menerus bersamaan dengan 

pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan; 

2) Pengawasan harus menemukan, menilai dan menganalisis data tentang 

pelaksanaan secara objektif; 

3) Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tetapi juga 

mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan; 

4) Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk 

mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam mencapai tujuan; 

5) Pengawas tidak menghambat pelaksannan pekerjaan tetepi harus 

menciptakan efisiensi (hasil guna); 

6) Pengawasan harus fleksibel; 

7) Pengawasan harus berorentasi pada rencana dan tujuan yang telah 

ditetapkan; 

8) Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat strategis atau 

kegiatan-kegiatan yang sadar menentukan 

9) Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan 

memperbaiki. 

Prinsip pengawasan bertujuan untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan 

yang efektif, dengan adannya instruksi-intruksi dan wewenang kepada bawahan. 

Prinsip pengawasan sangatlah penting, karna merupakan standar atau alat 

pengukur dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut dapat 

menjadi petunjuk apakah bawahan tersebut telah menjalankan fungsinnya dengan 
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baik. Atas dasar instruksi yang diberikan kepadannya sehungga dapat diawasi 

pekerjaan yang telah dilakukan. 

2.4 Jenis pengawasan 

Pengawasan terdiri dari beberapa jenis.jenis-jenis pengawasan dapat 

dibedakan berdasarkan fungsinya. Saiful Anwar menyebutkan bahwa berdasarkan 

bentuknya pengawasan dibedakan menjadi : 

1) Pengawasan internal 

Pengawasab internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan 

atau organ yang secara organisatoris / struktual termasuk dalam 

lingkungan pemerintahan itu sendiri. Misalnya pengawasan yang 

dilakukan pejabat atasan terhadap bawahannya sendiri. 

2) Pengawasan eksternal 

Pengawanan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang 

secara organisatoris / struktual berada di luar pemerintah dalam arti 

eksekutif. Misalnya pengawasan keuangan dilakukan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan ( BPK ) dan pengawasan kode etik dan prilaku 

hakim oleh komisi yudisial. 

Penyelenggaraan pengawasan dapat dilakukan berdasarkan jenis-jenis 

pengawasan yaitu pengawasan dari segi waktunya dan pengawasan dari segi 

sifatnya.  

 Pengawasan terhadap aparatur pemerintah apabila dilihat dari segi sifat 

pengawasn itu, terhadap objek yang diawasi dapat dibedakan menjadi dua 

katagori yaitu : 
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1.) Pengawasan dari segi hukum, misalnya pengawasan yang dilakukan 

oleh badan peradilan pada prinsipnya yang hanya menitikberatkan 

pada segi legalitas. 

2.) Pengawasan dari segi kemanfaatan, yaitu pengawasan teknis 

administratif intern dalam lingkungan pemerintah sendiri selain 

bersifat legalitas juga menitik beratkan pada segi penilayan 

kemanfaatan dari tindakan yang bersangkutan. 

2.5 Fungsi Pengawasan 

Fungsi pengawasan yang tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi tentang 

perlunya disiplin, mematuhi semua peraturan demi keselamatan kerja bersama. 

Sosialisasi perlu dilakukan terus-menerus, karena usaha pemecahan sangat 

penting. Fungsi dari pengawasan yaitu : 

1.) Standar output ( keluaran ) berfungsi untuk mengatur hasil-hasil tampilan 

dalam istilah kuantitas, kwalitas, biaya atau waktu; 

2.) Standar input ( masukan ) berfungsi untuk mengatur usaha-usaha kerja 

yang masuk ke dalam tugas. 

Jadi fungsi dari pengawasan adalah untuk memberikan analisis, menilai, 

merekomendasikan, dan menyampaikan hasil laporan sehubungan dengan bidang 

pekerjaan organisasi yang telah di teliti. 

2.6 Proses Pengawasan 

Proses pengawasan adalah proses yang menentukan tentang apa yang harus 

dikerjakan, agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana. Artinya 

pengawasan itu terdiri atas berbagai aktifitas, agar segala sesuatu yang terjadi 
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tugas dan tanggung jawab manajemen terselenggarakan, proses pengawasan 

merupakan hal penting dalam menjalankan kegiatan organisasi, oleh karna itu 

setiap pimpinan harus dapat menjalankan fungsi pengawasan sebagai salah satu 

fungsi manajeman.Ada sejumlah faktor yang dapat mendukung bagi keberhasilan 

pengawasan, antara lainmencakup:  

1) Penetapan standar yang eligible; 

2) Pendelegasian diberikan pada orang yang tepat; 

3) Keseimbangan dalam manajemen stratejik bisnis; 

4) Komunikasi yang efektif; 

5) Disiplin, propesionalitas, dan proporsionalitas 

6) Sinergi antara pemimpin dengan bawahan; 

7) Praktik dan pelaku kepemimpinan yang trasparan dengan mensinergikan 

IQ, EQ dan SQ. 

Proses pengawasan dilihat dari waktu pelakunnya dapat dibedakan 

mennnjadi tiga bagian penting, yaitu: pengawasan preventif yang dilakukan di 

awal proses, pengawasan progresif yang berlansung selama proses pengerjaan, 

dan pengawasan represif yang dilakukan setelah proses berakhir. Pengawasan 

preventif dilakukan sebelum sebuah rencana dijalankan, hal ini dimaksudkan 

untuk mencegah sedini mungkin, agar tidak terjadi penyimpangan. 

Dengan demikian, pengawasan sangat menentukan baik buruknya 

pelaksannan suatu rencana. 
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2.7 Pengertian imigrasi 

Istilah imigrasi berasal dari bahasa Latin migratio yang berarti perpindahan 

orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain (M. Iman 

Santoso, 2004). Ada istilah emigratio yang memiliki arti berbeda, yaitu 

perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara ke luar menuju wilayah 

atau negara lain. Sebaliknya istilah immigratio dalam bahasa Latin mempunyai 

arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain. 

Pada hakekatnya emigrasi dan imigrasi itu menyangkut hal yang sama yaitu 

perpindahan penduduk antarnegara, tetapi yang berbeda adalah cara 

memandangnya. Ketika seseorang pindah kenegara lain, peristiwa ini dipandang 

sebagai peristiwa emigrasi, namun bagi negara yang didatangi orang tersebut 

sebagai peristiwa imigrasi. 

Keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang: 

Keimigrasian (selanjutnya disebut UU No. 9/1992) adalah hal-ihwal lalu lintas 

orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia dan pengawasan orang asing di 

wilayah Indonesia.  

 Dasar hukum keimigrasian adalah Undang-undang Nomor 6 tentang 

keimigrasian, yang mana telah tercantum keseluruhan peraturan, pelayanan dan 

ketentuan, karna dalam undang-undang sudah jelas tentang pengawasan imigran 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang tentang Keimigrasian itu.Peraturan Pemerintah  yang terdiri atas 258 

pasal ini mengatur berbagai hal, di antaranya tentang persyaratan dan tata cara 

masuk dan keluar wilayah Indonesia; persyaratan dan tata cara pemberian, 
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penarikan, pembatalan , serta pengadaan dokumen perjalanan ; persyaratan dan 

tata cara permohonan, dan jangka waktu penggunaan visa; pengawasan 

keimigrasian, serta penanganan terhadap korban perdagangan orang dan 

penyelundupan manusia; pelaksaan pencegahan dan penangkalan; serta 

persyaratan dan tata cara pengangkatan PPNS keimigrasian dan administrasi 

penyidikan keimigrasian.Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini menegaskan, setiap 

orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen 

Perjalanan yang sah yang masih berlaku. Setiap Orang Asing yang masuk 

Wilayah Indonesia wajib memiliki visa, kecuali ditentukan lain berdasarkan 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011. 

Dengan menggunakan pendekatan gramatikal (tata bahasa) dan 

pendekatan semantik (ilmu tentang arti kata) definisi keimigrasian dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata hal diartikan sebagai 

keadaan, peristiwa, kejadian (sesuatu yang terjadi). Sementara ihwal diartikan 

sebagai perihal. Dengan demikian, hal-ihwal diartikan sebagai berbagai keadaan, 

peristiwa, atau kejadian. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata lalu-lintas diartikan sebagai 

hubungan antara suatu tempat dengan tempat lain, hilir mudik, bolak-balik. 

Dengan demikian, menurut UU No. 9/92 terdapat dua unsur pengaturan yang 

penting, yaitu: 

1) Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar, masuk, 

dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. 
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2) Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di 

wilayah Republik Indonesia. 

Adapun pengawasan tentang imigran gelap atau imigran yan ilegal oleh 

Kantor Imigrasi adalah pengendalian Imigran gelap, penyidikan terhadap 

pelanggaran dan penindakan hukuman, dan pembinaan dan bimbingan. Karena 

permasalahan imigran gelap belum ada undang-undang khususnya.(Kantor 

Imigrasi Kota Pekanbaru) 

2.8 Faktor-Faktor yang menyebabkan Imigrasi 

Berikut ini adalah beberapa faktor  yang menyebabkan manusia / orang 

pelakukan aktifitas migrasi : 

1) Alasan Politik / Politis, Kondisi perpolitikan suatu daerah yang panas atau 

bergejolak akan membuat penduduk menjadi tidak betah atau kerasan 

tinggal di wilayah tersebut. 

2) Alasan Sosial Kemasyarakatan, Adat-istiadat yang menjadi pedoman 

kebiasaan suatu daerah dapat menyebabkan seseorang harus bermigrasi ke 

tempat lain baik dengan paksaan maupun tidak. Seseorang yang dikucilkan 

dari suatu pemukiman akan dengan terpaksa melakukan kegiatan migrasi. 

3) Alasan Agama atau Kepercayaan, Adanya tekanan atau paksaan dari suatu 

ajaran agama untuk berpindah tempat dapat menyebabkan seseorang 

melakukan migrasi. 

4) Alasan Ekonomi, Biasanya orang miskin atau golongan bawah yang 

mencoba mencari peruntungan dengan melakukan migrasi ke kota. Atau 
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bisa juga kebalikan di mana orang  yang kaya pergi ke daerah untuk 

membangun atau berekspansi bisnis. 

5) Alasan lain, Contohnya seperti alasan pendidikan, alasan tuntutan 

pekerjaan, alasan keluarga, alasan cinta, dan lain sebagainya. 

2.9 Imigran, Imigran Gelap, Pengungsi dan pencari Suaka 

pertama-tama kita perlu mengklarifikasi istilah imigran gelap.  Karena tidak 

semua pendatang tersebut datang dengan tujuan bermigrasi ke Indonesia.  Mereka 

yang datang dengan motif ekonomi atau mencari penghidupan yang lebih baik di 

negeri orang adalah dibedakan dengan mereka yang terusir atau terpaksa datang 

(forced migration) karena keamanannya terancam dan sulit bertahan tinggal di 

negaranya.   Mereka yang datang dengan motif ekonomi atau mencari 

penghidupan yang lebih baik adalah para imigran ataupun migran. 

Imigran ada yang masuk ke suatu negeri secara resmi (terdaftar) dan ada 

pula yang tak terdaftar (unregistered/ undocumented).  Mereka yang terdaftar bisa 

masuk ke suatu negeri secara resmi (melalui pintu imigrasi resmi) dan terdaftar 

sebagai imigran resmi.  Ada juga yang masuk melalui pintu imigrasi resmi namun 

kemudian tidak kunjung keluar (overstay).  Jenis lainnya adalah yang masuk 

melalui pintu tidak resmi dan bertahan tinggal di negeri tersebut tanpa dokumen 

yang resmi.  Yang terakhir ini pantas disebut sebagai imigran gelap. 

Ada juga istilah  pengungsi (refugees) dan pencari suaka (asylum seekers). 

Mereka adalah orang-orang yang bukan sengaja datang sebagai imigran dengan 

motif ekonomi.  Dalam rangka mencari penghidupan yang lebih baik, mereka 

terpaksa datang karena merasa terancam di negeri asalnya dan ingin mencari 
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tempat yang lebih aman di negeri lain.  Konvensi Status Pengungsi 1951 

(Convention Relating to the  Status of Refugee) menyebutkan bahwa pengungsi 

adalah mereka yang mengungsi ke negeri lain karena takut akan penyiksaan atau 

ancaman penyiksaan (persecution) yang terjadi atas dasar perbedaan suku, agama, 

ras, etnis, golongan sosial, keyakinan politik , kelompok kepentingan, dan lain-

lain.  Pengungsi ada yang bertahan sementara di negeri lain untuk kemudian 

kembali ke negerinya.  Ada pula yang mengajukan suaka (asylum) ke negeri lain 

karena telah hilang harapan terhadap keamanan dirinya di negeri 

asalnya.  Merekalah yang kemudian disebut sebagai pencari suaka (asylum 

seeker).  Mereka yang terpaksa hijrah dari daerah tempat tinggalnya entah karena 

konflik sosial maupun bencana alam namun tidak meninggalkan batas-batas 

negerinya tidaklah disebut sebagai pengungsi, melainkan Internally Displaced 

Persons. 

2.10 Fungsi dan Peranan Keimigrasian 

Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu 

melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah suatu 

negara. Lazimnya dilaksanakan berdasarkan suatu politik imigrasi, yaitu 

kebijakan negara yang telah ditetapkan atau digariskan oleh pemerintahnya sesuai 

dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara 

operasional, peran keimigarsian di Indonesia selalu mengandung tiga fungsi, yaitu 

Fungsi Pelayanan Masyarakat 
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2.11 Tugas Pokok dan Fungsi Keimigrasian 

1. Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian; 

Tugas: melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang 

asing dilingkungan KANIM yang bersangkutan peraturan perundang-undang dan 

dan tak terlepas dari peraturan mentri Hukum dan HAM R.I Nomor M.HH-

OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Hukum dan 

Ham Republik Indonesia pada bagian ketujuh pasal 615 dan pasal 616 yakni 

sebagai berikut : 

Fungsi: 

a) Melakukan pengawasan terhadap pelanggaran perizinan 

keimigrasian mengadakan kerjasama atar instansi di bidang 

pengawasan orang asing. 

b) Melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelaksanaan 

keimigrasian. 

c) Pembinaan dan bimbingan keimigranan.(sumber dari Kantor 

Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru) 

2.12 Pengertian Tindak Pidana Keimgrasian 

Untuk dapat memahami pengertian tindak pidana keimigrasian, maka perlu 

dijelaskan pengertian tindak pidana. Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari 

bahasa Belanda strafbaar feit atau delict. Istilah strafbaar feit diterjemahkan dalam 

bahasa Indonesia secara beragam, misalnya menurut Utrecht diterjemahkan 

sebagai peristiwa pidana . Karni dan H.J. van Schravendijk , memakai istilah 

perbuatan yang boleh dihukum. M.H Tirtaamidjaya menerjemahkan dengan 
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pelanggaran pidana. Sedangkan Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, 

sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa 

melanggar larangan tersebut. 

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar 

wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah 

Negara republik Indonesia. Dengan telah diketahuinya arti tindak pidana dan arti 

keimigrasian, maka arti lengkap dari tindak pidana keimigrasian adalah tindakan 

yang dilarang oleh hukum keimigrasian dan barang siapa yang melanggarnya 

diancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam peraturan sendiri.  

Di dalam Undang-Undang No. 9 tahun l992 tentang Keimigrasian, tindak 

pidana Keimigrasian diatur dalam Bab VIII tentang Ketentuan Pidana, yaitu dari 

Pasal 48 sampai dengan Pasal 61.  

Dalam perspektif keimigrasian setiap orang dianggap telah melewati garis 

wilayah perbatasan teritorial ketika telah melewati pemeriksaan keimigrasian 

untuk memproses pendaratan bagi setiap pelintasan baik masuk maupun keluar. 

Pelabuhan udara atau laut secara fisik kedua titik tersebut berada di dalam garis 

wilayah batas teritorial suatu negara dan merupakan bagian dari wilayah darat 

atau wilayah perairan pedalaman yang sepenuhnya bagian dari yurisdiksi negara. 

Namun berdasarkan konvensi internasional disepakati bahwa di dalam suatu 

pelabuhan udara atau laut internasional terdapat wilayah internasional yang 

berfungsi sebagai sterile area, hanya orang yang telah melewati immigration 

clearance yang dapat masuk atau keluar melintasi garis kuning. 
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2.13 HAM Pengungsi dan Imigrasi Gelap 

 Ham pengunsi tetap menjadi keniscayaan yang wajib dilindungi sekalipun 

negara mengalami kendala dalam kapasitas ekonomi. Rujukan tentang eksistensi 

dan penanganan pengungsi adalah konvensi PBB tentang pengungsi tahun 1951 

(convetion relating to the status refugges). Konversi ini diadopsi tanggal 28 juli 

1951 melalui Konferensi Para Wakil Berkuasa Penuh PBB melalui Revolisi 

Majelis Umum 429/V tanggal 14 desember 1950. Konvensi yang terdiri dari 34 

pasal itu menjelaskan tentang pengertian dan perlindungan terhadap hak 

pengungsi. 

 Keputusan presiden RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi 

Nasiolal Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009, menjelaskan bahwa 

pengungsi internal, baik yang disebabkan oleh bencana maupun konflik, termasuk 

dalam katagori kelompok yang rentan pelanggaran HAM. Ketentuan pengungsi 

lebih dikarenakan realitas bahwa mereka berada dalam kondisi ketidak pastian. 

Karena tempat tinggal yang berubah-ubah dengan kondisi yang memperhatinkan, 

perlindungan dan pemenuhan HAM dipastikan. (majda El Muhtaj,2013:289) 

 Pengajuan suaka/permohonan pengungsi merupakan bagian dari hak asasi 

manusia. Tentunya untuk hal tersebut memiliki alasan yang cukup untuk itu. Pasal 

28 undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang 

menegaskan bahwa ‘setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh 

perlindungan politik dari negara lain. 

 Apabila permohonan tersebut berlawanan dengan tujuan-tujuan dan 

prinsip-prinsip dari PBB. Termasuk dalam golongan yang akan ditolak untuk 
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menerima suaka adalah mereka yang diduga telah melakukan kejahatan terhadap 

perdamaian, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusia. 

2.14 Penelitian Terdahulu 

1. Dalam Skripsi Elismawati (2015) Universitas Islam Negri Sultan syarif Kasim 

Riau Pekanbaru, yang berjudul Analisis Peranan Kantor Imigrasi Kelas I 

Mengenai Masalah Imigran Gelap di Kota Pekanbaru. Dalam penelitian penulis 

menggunakan data kualitatif. Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis 

data tersebut penulis memperoleh hasil penelitian yang terkait adalah peranan 

kantor imigrasi kota pekanbaru dalam mengenai masalah imigran gelap di kota 

pekanbaru termasuk kategori sangat baik dengan persentase 84 %. 

2. Dalam Skripsi Satria Gunawan (2013) Universitas Jember yang berjudul Upaya 

Penanganan Imigrasi Ilegal di Indonesia. Dalam penelitian penulis 

menggunakan data kualitatif karna data yang diperoleh tidak bisa diukur secara 

statis-matetatik. Data kualitatif hanya bersifat menggambarkan, menjelaskan, 

dan memaparkan suatu fenomena apa adanya tanpa memerlukan penelaahan 

secara sistematis. Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data tersenut, 

penulis memperoleh hasil penelitian yang terkait tentang upaya penanganan 

imigran ilegal di Indonesia. Pemerintah indonesia menjalankan kebijakan 

selective policy atau kebijakan yang bersifat selektif terhadap setiap orang 

asing yang masuk ke Negara Indonesia. 

3. Dalam skripsi Febrian Nur Rahman (2012) Universitas Muhammadiah 

Yogyakarta yang berjudul Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Imigran 

Gelap Afghanistan. Dalam penelitian ini hasil hipotesa nya adalah penulis 
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mempunyai hipotesa kebijakan pemerintah indonesia dalam menangani kasus 

imigran gelap adalah keimigrasian Daerah Istimewa Yogyakarta tidak 

menerapkan sansi pidana dalam mengenai imigran gelap asal Afghanistan di 

wilayah perairan Pantai Samas karena indonesia sebagai salah satu negara PBB 

harus mematuhi rezim pengungsi internasional yang telah di tetapkan dan di 

sahkan oleh PBB. Metode yang digunakan adalah metode deskripsi 

berdasarkan wawancara lansung kepada petugas Keimigrasian Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

4. Dalam Tesis Heru (2010) Universitas Sumatera Utara yang berjudul Peranan 

Imigrasi Dalam Penanganan Pengungsi Warga Negara Asing di Kota Medan. 

Dalam penelitian ini penulis metode penulisannya adalah penulisan hukum 

normatif yaitu suatu penulisan yang menganalisis faktor hukum yang tertulis 

serta menguji ulang konsep. Sumber data hukum yang di gunakan berupa data 

hukum primer dan data hukum sekunder. Data hukum primer berupa undang-

undang No 9 Tahun 1992 Tentang keimigrasian dan peraturan dalam bidang 

keimigrasian yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa penangan dan perlindungan pengungsi di indonesia 

dilaksanakan bekerjasama dengan Badan Internasional yang mrngenai masalah 

pengungsian yaitu UNHCR (united National High Commission of Refugees) 

dan IOM (International Organization of Migration) 
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2.15 Pandangan islam terhadap Pengawasan Imigran 

2.15.1 Konsep Islam Mengenai Pengawasan 

 Adapun ayat al-quran yang menerangkan tentang pengawasan yaitu 

terdapat dalam surat Al-Mujadilah ayat 7. 

1. Ayat dan terjemahannya: 

                             

                           

                              

                               

                      

                             

                     

 
Terjemahannya: 

Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit 

dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan 

tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) 

pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada 

bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka 

pada hari kiamat apa yang Telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala 

sesuatu. 

 

Dalam pandangan islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang 

tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Dan control 

yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada 
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Allah SWT. Kemudian juga harus didasari atas ketakwaan yang tinggi kepada 

Allah, dimana dengan adanya ketakwaan kepada Allah, maka akan ada rasa takut 

untuk melakukan suatu kecurangan dalam pekerjaan dan merasa diri bahwa Allah 

selalu melihat apa yang kita perbuat. 

1.15.2 Konsep Islam Mengenai Migrasi 

 Adapun ayat al-quran yang menerangkan tentang perpindahan yaitu 

terdapat dalam surat An-Nisa ayat 97-100. 

1. Ayat beserta terjemahannya 
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Terjemahannya:  

97.  Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya 

diri sendiri[342],malaikat bertanya : "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?". mereka menjawab: 

"Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)". para malaikat berkata: "Bukankah 

bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?". orang-orang itu tempatnya 

neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali, 

98.  Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak 

mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah), 

99.  Mereka itu, Mudah-mudahan Allah memaafkannya. dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi 

Maha Pengampun.100.  Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka 

bumi Ini tempat hijrah yang luas dan rezki yang banyak. barangsiapa keluar dari rumahnya 

dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, Kemudian kematian menimpanya 

(sebelum sampai ke tempat yang dituju), Maka sungguh Telah tetap pahalanya di sisi Allah. dan 

adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

 

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa berhijrah memang 

diajarkan dalam islam apabila dirinya keluargannya terancam dalam 

mempertahankan akidah dan syari’ah islam. Tetapi apabila hijrahnya itu bertujuan 

sesuatu yang lain, maka hal itu lah yang di dapatkannya, semua amalan tergantung 

kepada niatnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW mengenai hijrah 

yaitu: 

“Segala amalan itu tergantung niatnya, maka barang siapa yang berhijrah 

kepada Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. 
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Barang siapa yang hijrah nya itu karena seorang wanita akan dinikahinya, maka 

hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya.”(Bukhari No. 1 dan muslim No. 1907) 

2.16 Defenisi Konsep  

Berdasarkan urayan tersebut dalam penelitian di gunakan untuk agar tidak 

terjadi kesalahan persepsi dalam pemahaman tulisan dan agar penelitian lebih 

terarah dan terfokus maka penulisan akan membagi konsep-konsep yang 

digunakan untuk pembahasannya antara lain : 

1. Keimigrasian  

Keimigrasian masalah lalu lintas orang yang masuk atau keluar 

wilayah Negara Republik indonesia dan pengawasan orang asing. Lalu 

lintas atau mobilitas pengertian pergerakan penduduk dari suatu negara ke 

negara lain. Pergerakan tersebut dapat bersifat sementara maupun menetap 

seperti mobilitas bolak-balik dan migrasi. 

2. Imigrasi Gelap 

Imigrasi gelap atau yang di sebut juga pencari suaka adalah seseorang 

atau sekelompok orang yang memasuki suatu negara tanpa memenuhi 

persyaratan hukum untuk memasuki negara tersebut atau tanpa 

melengkapkan diri dengan dokumen dan izin yang diperlukan. Imigran 

gelap dapat pula berarti menetap di suatu wilayah melebihi batas waktu 

berlakunya izin tinggal yang sah atau melanggar tidak memenuhi 

persyaratan untuk memasuki ke suatu wilayah secara sah. 
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2.17 Indikator penelitian 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Pengawasan 

Kantor 

Imigrasi 

Terhadap 

Imigran 

Gelap 

a. Pengawasan 

terhadap imigran 

gelap dan 

bekerja sama 

antar instansi di 

bidang 

pengawasan 

orang asing 

b. Keberadaan imigran gelap selama 

di Pekanbaru; 

c. Kegiatan imigran gelap selama di 

Pekanbaru; 

d. Kegiatan lainnya yang dapat 

dipertanggung jawabkan secara 

hukum; 

a. Penyidikan 

terhadap 

pelanggaran dan 

penindakan 

hukuman 

b. Melakukan pelanggaran; 

c. Keluar malam lebih dari jam 10; 

d. Pacaran dengan WNI; 

a. Pembinaan dan 

bimbingan 

b. Hukuman kurungan di Kantor 

Imigrasi; 

c. Memberikan arahan; 

d. Sosialisasi; 

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru 
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2.18 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru 

 

Analisis Pelaksanaan Pengawasan Imigran Gelap oleh Kantor 
Imigrasi Kota Pekanbaru 

Penyidikan dan 
pembinaan 

imigran gelap 

Pembinaan dan 
bimbingan 

imigran gelap 
 

Pengawasan 
imigran gelap 

Pengawasan Kantor Imigrasi Terhadap 
Imigran Gelap 

Pengawasan Imigran gelap di Kota Pekanbaru 
 


